النسخة رقم  3لرموز خريطةالخضراء
تفكير عالمي ،لخريطة محلية!
يدعم نظام خرائط الخضراء في المشاركة الشاملة في التنمية المجتمعية المستدامة في جميع أنحاء
العالم و ذلك باستخدام رموز الخرائط كوسيلة عالمية  .يتم تطبيقها على جميع خرائط الخضراء،
وهذا النظام المعترف به عالميا يربط المجتمعات المحلية لمواقع وطرق والموارد متنوعة.
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الخريطة الخضراء عام  .2008جميع الحقوق محفوظة.
خريطة الخضراء ® هي عالمة تجارية مسجلة وخدمة شركة
نظام خريطة الخضراء

النباتات
ﺓﻉﻱﺭﺱ ﻝﻭﺕﺵ
ﺩﺩﺝﺕﻝﺍﻭ ﺭﺙﺍﻙﺕﻝﺍ

ﺓﻑﺩﻩﺕﺱﻡ ﻱﺽﺍﺭﺃ
ﻕﻱﻝﺱﺕﻝﻝ

الحيوانات

ﺃﻡﺍﻙﻥ ﻡﻡﻱﺯﺓ ﻝﻡﺵﺍﻩﺩﺓ
ﺍﻝﻁﻱﻭﺭ ﻭﺍﻝﺡﻱﺍﺓ ﺍﻝﺏﺭﻱﺓ

ﺡﺯﺍﻡ ﻥﺯﻭﺡ ﺍﻝﻁﻱﻭﺭ

ﻡﻭﻕﻉ ﻡﺵﺍﻩﺩﺓ
ﺍﻝﺡﺵﺭﺍﺕ

ﻡﺯﺭﻉﺓ ﺡﻱﻭﺍﻥﺍﺕ

ﻑﻱﺭﺥﻝﺍ ﻕﺍﺭﻭﺃ

ﻡﻭﻁﻥ ﻡﺡﻡﻱ /
ﻡﺅﻩﻝ

ﻉﻱﺏﺭﻝﺍ ﺭﻭﻩﺯ

ﻡﻭﻕﻉ ﻡﻑﺭﺯ
ﻝﻝﺯﺭﻉ ﺍﻝﺝﻡﺍﻉﻱ

ﻡﺭﻙﺯ ﺡﻡﺍﻱﺓ ﺍﻝﺡﻱﺍﺓ
ﺍﻝﺏﺭﻱﺓ  /ﺡﺩﻱﻕﺓ
ﺡﻱﻭﺍﻥﺍﺕ

ﻱﺉﺍﻡ ﻥﻁﻭﻡ

ﺡﺩﺍﺉﻕ ﻉﺍﻡﺓ

ﻱﻝﺡﺍﺱﻝ ﻥﻁﻭﻡ

ﻥﺏﺕﺍﺕ ﻡﻭﻁﻥﻱﺓ

ﻡﻭﻁﻥ ﺏﺭﻡﺍﺉﻱ

ﺓﺯﻱﻡﻡ ﺓﺭﺝﺵ

ﺓﻡﺍﻉ ﺵﺍﺭﺡﺍﻭ ﺕﺍﺏﺍﻍ

ﻱﺉﺍﻡﺭﺏ ﻥﻁﻭﻡ

ﻡﻩﻡ ﻥﻁﻭﻡ

ﺏﺭﻙﺓ ﺏﻁ

أنشطة في الهواء الطلق

ﻡﺕﻥﺯﻩ ﻝﻝﺕﺯﻝﺝ

ﺍﻡﺍﻙﻥ ﻝﻡﺵﺍﻩﺩﺓ ﺍﻝﻥﺝﻭﻡ

ﻡﺵﺍﻩﺩ ﻍﺭﻭﺏ/
ﺵﺭﻭﻕ ﺍﻝﺵﻡﺱ

ﺍﻝﺏﻭﺍﺥﺭ

ﻡﺵﺍﻩﺩ ﻡﻡﻱﺯﺓ

ﻥﺵﺍﻁﺍﺕ ﺭﻱﺍﺽﻱﺓ
ﻥﻩﺭﻱﺓ

ﻡﺥﻱﻡﺍﺕ ﺏﻱﺉﻱﺓ

ﻡﺱﺏﺡ

ﺩﺭﻭﺏ

ﺱﺍﺡﺓ ﻉﺍﻡﺓ

ﻡﻥﺕﺯﻩ

ﺃﻡﺍﻙﻥ ﺕﺯﻝﺝ ﻭﻥﺵﺍﻁﺍﺕ
ﺭﻱﺍﺽﻱﺓ ﻉﻝﻯ ﺙﻝﺝ

المجتمع و الثقافة
حرف الثقافية
ﻡﻭﻕﻉ ﺕﺍﺭﻱﺥﻱ

ﻥﻡﻁ ﺡﻱﺍﺓ ﺕﻕﻝﻱﺩﻱ

ﻥﺹﺏ ﺕﺫﻙﺍﺭﻱ

ﻡﻭﺍﺭﺩ ﺏﺩﻱﻝﺓ ﺹﺡﻱﺓ

ﻡﺭﻙﺯ /ﻡﺵﻍﻝ
ﺡﺭﻑﻱ

ﻡﺭﻙﺯ ﺭﻭﺡﻱ

معلومات االيكولوجية
ﻝﻕﻱﺍﺱ ﺍﻝﺕﻝﻭﺙ

ﺱﺍﺡﺓ ﺩﻱﻭﺍﻥ ﺍﻝﺏﻝﺩﺓ

ﻡﻭﻕﻉ ﺹﺍﻝﺡ ﻝﻝﻙﺏﺍﺭ
ﺍﻝﺱﻥ
ّ

ﻥﻕﺍﻁﺓ ﻭﺍﻱ ﻑﺍﻱ
ﻡﺝﺍﻥﻱﺓ

ﻡﻭﻕﻉ ﺕﺍﺭﻱﺥﻱ

ﻡﻭﻕﻉ

ﺍﻝﻡﻭﺱﻱﻕﻱﺓ

ﺍﻝﻡﺱﺭﺡ

ﻡﺭﻙﺯ ﺍﺝﺕﻡﺍﻉﻱ

ﻡﺕﺍﺡﺓ Green Map

ﻡﺭﻙﺯ ﺍﻝﻑﻥﻭﻥ

ﺡﻱّﻡﺥﺕﻝﻁ

ﻡﻙﺕﺏﺓ ﻉﺍﻡﺓ

ﻡﺕﺡﻑ

ﻡﻭﻕﻉ ﺙﻕﺍﻑﻱ

ﺡﻱّﻁﺍﺏﻉ ﺕﺭﺍﺙﻱ
ﺫﻭ

ﻡﻭﻕﻉ ﺃﺙﺭﻱ

ﺕﻉﻝﻱﻡ ﺏﻱﺉﻱ

ﺍﻝﺵﻩﺍﺩﺍﺕ

العدالة واال نشطة
ﻡﻭﻕﻉ ﺡﺭﻱﺓ ﺍﻝﺕﻉﺏﻱﺭ

ﻡﻙﺕﺏ ﺇﻕﺕﺭﺍﻉ

ﻡﺩﻱﻥﺓ ﺍﻝﺹﻑﻱﺡ

ﺏﻥﻙ ﺍﻝﻁﻉﺍﻡ

ﺕﻡﺩﺩ ﺱﻙﻥﻱ ﺱﻝﺏﻱ

ﻡﺭﻙﺯ ﻝﻝﺵﺅﻭﻥ

ﺥﺏﻱﺭ ﺏﻱﺉﻱ

ﻡﻭﻕﻉ ﺕﻁﻭﻉﻱ

ﺝﻡﻉﻱﺓ  /ﻡﺅﺱﺱﺓ ﻡﻩﻡﺓ ﻥﻭﺍﺩﻱ ﻭﺝﻡﻉﻱﺍﺕ ﺏﻱﺉﻱﺓ

ﺝﻡﻉﻱﺍﺕ ﺃﻩﻝﻱﺓ

ﻡﺱﺕﺩﺍﻡ

األشغال العامة ومعالم
ﻡﻙﺍﻥ ﺍﻝﻉﺏﺍﺩﺓ

ﻡﻉﻝﻡ ﻡﻡﻱﺯ

2/2

ﻡﺩﺭﺱﺓ

ﻡﻥﻁﻕﺓ ﻉﺱﻙﺭﻱﺓ

ﻡﺱﺕﺵﻑﻯ/
ﻡﺱﺕﻭﺹﻑ

ﺱﺝﻥ

ﻡﺭﻙﺯ ﻝﻝﺏﻝﺩﻱﺓ ﺃﻭ
ﻡﺭﺍﻙﺯ ﺡﻙﻭﻡﻱﺓ

ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻡﻱﺍﻩ ﻉﺍﻡﺓ

ﺍﻝﻡﺡﺭﻕﺓ

ﻡﻁﻉﻡ/ﻡﻕﻩﻯ

ﺍﻝﻥﻑﺍﻱﺍﺕ ﺍﻝﻥﻭﻭﻱﺓ ﺍﻝﻥﻑﺍﻱﺍﺕ ﺍﻝﺹﻝﺏﺓ

ﻡﺩﺍﻑﻥ

ﺇﻥﺕﺍﺝ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ

ﻡﺡﻁﺓ ﺕﺭﻙﺭ ﺍﻝﻡﻱﺍﻩ

رموزالخريطةالخضراء حقوق الطبع والنشر
 .شركة نظام الخريطة الخضراء عام .2008
جميع الحقوق محفوظة.
خريطة الخضراء ® هي عالمة تجارية
مسجلة وخدمة شركة نظام خريطة الخضراء

